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• Άννα, 45 ετών,  έγγαµη, ιδιωτική υπάλληλος.

• Προσήλθε µέσω συναδέλφου της στο ΤΘΕ.

• Κατοικεί στην Αθήνα µαζί µε τον σύζυγο και τα δυο της
παιδιά.

• Η οικονοµική της κατάσταση είναι καλή. Έχει ως χόµπι την
αγγειοπλαστική και την κατασκευή κοσµηµάτων. Είναι
απόφοιτη λυκείου.

• «Να αντιµετωπίσω το αίσθηµα ότι δεν κάνω τίποτα σωστά»

• «Να αλλάξω την µίζερη ζωή µου».

• «Να µη µε ακολουθεί πια αυτό το πρέπει».

Γενικές πληροφορίες - αίτηµα
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• Πολύ άγχος και χαµηλή διάθεση από την έναρξη της
εφηβείας της.

• «Με κυνηγάει ένα πρέπει».

• Κύρια στρατηγική αντιµετώπισης: Τελειοθηρικές
στρατηγικές. « Κάνω δουλειές στο σπίτι τα µεσάνυχτα, 
προλαβαίνω αυτά που δεν προλαβαίνω να κάνω µέσα στη
µέρα ». 

• ∆υσκολεύτηκε να αποφασίσει την έναρξη της θεραπείας, 
καθώς θεωρούσε ότι θα είναι ακόµη ένα µειονέκτηµα της
σε σχέση µε τους άλλους.

• «∆εν έζησα την ζωή µου όπως ήθελα αλλά όπως έπρεπε. 
Παντρεύτηκα στα 35 από φόβο µήπως κάνω κάποιο λάθος
στην επιλογή και δεν ταιριάζει στα πρέπει της µάνας µου και
της αδερφής µου». 

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης Ι

www.ibrt.gr



• Καταθλιπτική συµπτωµατολογία από τα 18 της χρόνια
περίπου και µετά (αισθήµατα ενοχής, απελπισίας,  αυπνία»

• «Είµαι άχρηστη».

• «Η ζωή µου θα είναι πάντα έτσι».

• «∆εν πρόκειται να είµαι ποτέ χαρούµενη». 

• Προσπαθεί να µην κάνει κάποιο λάθος καθώς αυτή θεωρεί
ότι είναι η πηγή της δυστυχίας της. 

• «∆εν αντέχω να κάνω λάθη. ∆εν µπορώ να το αποφύγω και τότε κάνω
βουτιά. Πέφτω ψυχολογικά και τα λάθη µου γίνονται ακόµη χειρότερα».

• «Αν τα έκανα όλα σωστά και δεν είχα αυτό το «µάτι» να µε κρίνει
συνέχεια θα ήµουν χαρούµενη». 

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης ΙΙ
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• ∆εν προκύπτουν στοιχεία από το ψυχιατρικό ιστορικό.

• Από την ηλικία των 7 ετών παρουσιάζει Λεύκη.

• 30 ετών παρουσίασε πρόωρη εµµηνόπαυση. 

• Εικόνα ευαίσθητης και έξυπνης γυναίκας. Επιµεληµένη
εµφάνιση και κατάλληλη για την ηλικία της.

• Υπέρµετρη προσπάθεια εκπλήρωσης των
αντιλαµβανόµενων υποχρεώσεων της σε τελειοθηρικό
βαθµό.

• Υποµένει µε δυσφορία κοινωνικές εξόδους από τον φόβο
της κριτικής των άλλων. 

Ψυχιατρικό & ιατρικό ιστορικό –
νοητικές λειτουργίες, λειτουργικότητα
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• Ντροπαλό και ενοχικό παιδί µε έντονο άγχος και συµµόρφωση στους
κανόνες. 

• Ύστερη εφηβεία: Επιφανειακή κοινωνικότητα. Κανένας στενός φίλος ή
φίλη που να διατηρήθηκε µετά το σχολείο. Είχε επαφές µε αγόρια, 
αλλά δεν ένιωθε ελεύθερη να κάνει αυτό που θέλει.  

• Λεύκη στην ηλικία των 7 ετών.

• Θάνατος πατέρα στην ηλικία των 18. 

• Παντρεύτηκε στα 35 και κατάφερε µέσω εξωσωµατικών να κάνει
παιδιά σε ηλικία 40 ετών

• Ελλιπές σύστηµα υποστήριξης, καθώς δεν επιλέγει να επικοινωνεί µε
άλλους τα προβλήµατα της, λόγω του φόβου της κριτικής.

• «Αν αρχίσω να µιλάω, οι άλλοι θα πουν καλά τόσο ηλιθια
είναι»

• «Πιθανόν θα τους ενοχλήσουν τα προβλήµατά µου»

Ατοµικό ιστορικό
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• Πατέρας, πέθανε στα 63 του. ∆ύστροπος άνθρωπος µε
ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Νευρικός, κακός στην
διαχείριση των οικονοµικών τους.

• Μητέρα, 65 ετών. Υπολογιστική γυναίκα και ιδιαίτερα
χειριστική. Όµορφη, πράγµα που το προέβαλλε ιδιαίτερα
ακόµη και σε αντιπαραβολή µε τις κόρες της.

• Αδελφή, 48 ετών: Το παιδί που τα έκανε όλα καλύτερα. Καλή
µαθήτρια, ψύχραιµη και ώριµη.

• Συχνοί καβγάδες µεταξύ των γονιών λόγω της έντονης
ζήλειας του πατέρα της, αλλά και της κακής διαχείρισης των
οικονοµικών τους. 

• Ο πατέρας ήταν αλκοολικός και τις περισσότερες φορές
ήταν µεθυσµένος. 

Οικογενειακό ιστορικό
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• Σύζυγος, 50 ετών. Εγωιστής, άπιστος, αρκετά
επικριτικός. Αναφέρει ότι δεν ενδιαφέρεται για τα
παιδιά του.

• Έχουν δυο παιδιά ηλικίας 5 ετών. Ένα κορίτσι και
ένα αγόρι.

• Ναταλία: Ανασφαλής και γκρινιάρα.

• Αλέξης: «Είναι ίδιος ο πατέρας του και προσπαθεί ακόµη
περισσότερο να του µοιάσει».

Οικογενειακό ιστορικό ΙΙ
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• Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας.

• Επιµένουσα καταθλιπτική διαταραχή.

• Μειωµένη διάθεση τα τελευταία 20 χρόνια. Αίσθηµα
αβοηθητότητας και χαµηλή αυτοπεποίθηση.

• BAI 23 µετριο άγχος

• BDI 24 ελαφριά κατάθλιψη.

• CES- D 16 µέτρια κατάθλιψη

• SCL- 90 R Γ∆Σ Τ= 52< 60 ΣΘΣ Τ =51, ∆ΕΘΣ Τ=49.

• Επιµέρους κλίµακα ίση µε 60, βρέθηκε η κλίµακα της
κατάθλιψης

∆ιάγνωση
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• ΙΨ∆- Ν∆Π
Κοινά στοιχεία: Τελειοθηρία, ζήλεια για τα αυτά που επιτυγχάνουν οι άλλοι.

•Η Άννα παρά την έντονη αυτοκριτική που ασκεί στον εαυτό της, είναι
σχετικά επιεικής µε τους άλλους (ΙΨ∆Π).

•∆εν έχει µεγαλειώδη αίσθηση για τον εαυτό της, απεναντίας αισθάνεται
ότι πρέπει να προσπαθήσει υπερβολικά για απλά πράγµατα.

•Η ζήλεια που αισθάνεται προκύπτει από την δική της δυσκολία να
αναγνωρίσει τη δική της θετική προσπάθεια . «Για τους άλλου όλα είναι
απλά, εγώ πρέπει πάντα να υποφέρω για να γίνουν τα πιο απλά». 

∆ιαφοροδιάγνωση Ι
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ΕΚ∆ (∆υσθυµία) – ΜΚ∆.

• Ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων για διάρκεια άνω των
2 ετών, χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια για ΜΚΕ.

∆ιαφοροδιάγνωση ΙΙ
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Σχετικά δεδοµένα από παιδική ηλικία

•Λεύκη στην ηλικία των 7 ετών. Μη αποδοχή της ασθένειας της από
την οικογένεια και κυρίως από την µητέρα. Απόρριψη στο σχολείο
λόγω της ασθένειας. 

Βασικές πεποιθήσεις

•Τα κάνω όλα λάθος. Είµαι άτυχη, Αξίζω µόνο όταν δεν κάνω λάθος.

Συντελεστικές πεποιθήσεις – κανόνες

•Αν δεν τα καταφέρω να επιτύχω στον επαγγελµατικό τοµέα , δεν
αξίζω, Πρέπει να τα κάνω όλα σωστά για να µην µε κριτικάρουν. 

•Όταν δεν κάνω αυτό που περιµένουν οι άλλοι από εµένα, δεν µε
αγαπούν.

• Αν δεν απαντήσω σε κάποιον, αυτός πιστεύει ότι µπορεί να µε κάνει
ό,τι θέλει. 

•Αν κάνω κάποιο λάθος, δεν θα είµαι αποδεκτή.

Αντισταθµιστικές συµπεριφορές – στρατηγικές

•Προσπάθεια να τα κάνω όλα τέλεια. 

•Υπερανάλυση πραγµάτων ώστε να µην γίνει κάποιο λάθος.

•Θυµάµαι πράγµατα που µε έχουν πληγώσει και προσπαθώ να
εκδικηθώ µετά.

Κάθετη διερεύνηση



Οριζόντια διερεύνηση

Κατάσταση 1
∆εν βρίσκω να

παρκάρω το αµάξι

Κατάσταση 2
Έρώτηση του άντρα

µου για τα ψώνια.

Κατάσταση 3
Το γλυπτό µου ήταν

στην τελευταία αίθουσα
της έκθεσης.

Αυτόµατη σκέψη
Τι άχρηστη που είµαι.

Αυτόµατη σκέψη
Με κριτικάρει πάλι

Αυτόµατη σκέψη
∆εν ήταν καλό.

Προσωπικό νόηµα
Τα κάνω όλα λάθος.

Προσωπικό νόηµα
Αξίζω µόνο όταν δεν

κάνω λάθος.

Προσωπικό νόηµα
Τα κάνω όλα λάθος.

Συναίσθηµα
Αυτολύπηση.

Συναίσθηµα
Θυµός

Συναίσθηµα
Αυτολύπηση.

Συµπεριφορά
Βρίζω και φωνάζω.

Συµπεριφορά
Τσακωµός.

Συµπεριφορά
Παραπονιέµαι στην

υπεύθυνη.



• Οδήγηση αυτοκινήτου.

• Κοινωνικές συναναστροφές µε σύζυγο.
• Υποτίµηση σε σχέση µε εκείνον από τους άλλους.

• Σκέφτεται συνεχώς ότι θα κάνει κάποιο λάθος και θα
προδώσει τα ελαττώµατα της.

Χαρακτηριστικές συµπεριφορές
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• Υπόθεση εργασίας

• Εστιασµός στις βασικές πεποιθήσεις- σχήµατα.

• Κατάλογος προβληµάτων

• Υποτιµητικές βασικές πεποιθήσεις.

• Τελειοθηρικές στρατηγικές

• Χαµηλή αυτοπεποίθηση.

• Μειωµένη διάθεση.

• Έλλειψη διεκδικητικότητας.

• Παθητικό- επιθετικές συµπεριφορές.

Θεραπευτικός σχεδιασµός I
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• Θεραπευτικό πλάνο

• Θεραπευτική σχέση.

• ∆ιαµόρφωση αιτήµατος

Θεραπευτικοί στόχοι

• ∆ιεκδίκηση στον εργασιακό χώρο.

• Κριτική σκέψη πάνω στις προθέσεις των άλλων.

• Ανοχή στην αρνητική κριτική.

• Επανεξέταση των σχηµάτων και των προτύπων ζωής της.

Θεραπευτικός σχεδιασµός II
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• Θετικά και αρνητικά ατοµικά στοίχεία

• Εµπλοκή στη θεραπεία και θέληση να τα καταφέρει.

• Έκανε καταγραφές ηµερολογίου, ξεπερνώντας τις σκέψεις
κριτικής.

• Καλό µορφωτικό επίπεδο. 

• Καλό οικονοµικό επίπεδο.

• Καλή επιφανειακή κοινωνικότητα.

• Έλλειψη οικογενειακού υποστηρικτικού πλαισίου.

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου.

∆ιευκολυντικοί και επιβαρυντικοί
για τη θεραπεία παράγοντες Ι
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• Θεραπευτική σχέση

• Καλή θεραπευτική σχέση.

• Στις πρώτες συνεδρίες υπήρχε ο φόβος της επικριτικότητας, 
αλλά ξεπεράστηκε γρήγορα.

• Εµπόδια – δυσκολίες

• Λανθασµένη διάγνωση από ψυχίατρο ως διπολική διαταραχή
λίγο µετά την έναρξη της θεραπείας. Παρερµηνεύτηκαν οι
τελειοθηρικές στρατηγικές ώς υποµανιακά συµπτώµατα.

• ∆ιαζύγιο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

∆ιευκολυντικοί και επιβαρυντικοί
για τη θεραπεία παράγοντες ΙΙ
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• Οριζόντια και κάθετη διερέυνηση

• Καταγραφές

• Συµπεριφορικά πειράµατα

• Αναβίωση περιστατικών παιδικής ηλικίας

• Σύνδεση καθηµερινών καταστάσεων µε γνωσιακή
διατύπωση

• Κατάτµηση στόχου και επίλυση προβληµάτων

• Εκπαίδευση στη διεκδικητική συµπεριφορά.

• Καταθλιπτική συµπτωµατολογία: Καταγραφές
δραστηριοτήτων και σχέδιο νέων δραστηριοτήτων µε
σκοπό την αύξηση της ευχαρίστησης από τα πράγµατα.

Θεραπευτικές παρεµβάσεις
και τεχνικές
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• 1-3: Λήψη ιστορικού, εξοικείωση µε την γνωσιακή
ψυχοθεραπεία.

• 4-5: ∆ιαφοροδιάγνωση συναισθηµατικών διαταραχών. 
∆ιαφοροδιάγνωση ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής
προσωπικότητας. Εξοικείωση µε τα ηµερολόγια σκέψεων. 
Καταγραφή δραστηριοτήτων µε σκοπό την ενασχόληση µε
νέες δραστηριότητες.

• 6-9: Ψυχοεκπαίδευση για τον τρόπο δηµιουργίας και
διατήρησης των δυσλειτουργικών σχηµάτων. Κάθετη
διερεύνηση σχηµάτων αναξιότητας.

Πορεία της θεραπείας Ι
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• 10-15: Παρουσίαση γνωσιακής διατύπωσης σχετικά µε την
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. 
Ψυχοεκπαίδευση σχετικά µε την φύση των σχηµάτων της
διαταραχής. Αναβιώσεις περιστατικών παιδικής ηλικίας.

• 16-22 :Γνωσιακή αναδόµηση. Αρχή αµφισβήτησης των
"πρέπει" και των "προτύπων". Εναλλακτικές σκέψεις και
σταδιακή υιοθέτηση τους σε γνωσιακό επίπεδο. Αναβιώσεις
περιστατικών παιδικής και εφηβικής ηλικίας, µε σκοπό την
αναδόµηση πυρηνικών σχηµάτων, που προέκυπταν από
αυτά. 

Πορεία της θεραπείας ΙΙ
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• 23-25 : Συνέχεια της γνωσιακής αναδόµησης. Ορόσηµο: 
ανακάλυψη νέων εξωσυζυγικών σχέσεων του συζύγου και
απόφαση για διαζύγιο.

• 26- 30: Συµπεριφορικό πείραµα µε έκθεση στην κριτική
συναδέλφων. Υποτίµηση από το σύζυγο. ∆υσκολίες µε
συµπεριφορά παιδιών. Ηµερολόγια καταγραφής
πυρηνικών πεποιθήσεων.

• 31- 35: Αναγνώριση των ευθυνών των υπολοίπων.  
Προσέγγιση µε µητέρα και αδερφή. Ορόσηµο η θετική
ανατροφοδότηση που έλαβε από την αδερφή της. 
∆ηµιουργία εναλλακτικής γνωσιακής διατύπωσης.

Πορεία της θεραπείας ΙΙΙ
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• 36-39: Περισσότερο αυτάρκης και λιγότερο επικριτική
απέναντι στις πράξεις της. Εµπλέκεται σε ευχάριστες
δραστηριότητες και κάνει σχέδια για νέα αντικείµενα. 

Πορεία της θεραπείας ΙV
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• 39 συνεδρίες (1 ανά εβδοµάδα).

• 13 µήνες.

• 1 αναµνηστική συνεδρία µετά την παρέλευση µισού έτους.

• Λήξη:

• Πιο αυτόµονη, πιο άνετη στην επικοινωνία µε τους γύρω
της. Λιγότερο άγχος και καλύτερη διάθεση. Αισθανόταν
περισσότερη αυτοπεποίθηση και σίγουρη για τις
επιλογές της.

Έκβαση Ι
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•Αναµνηστική συνεδρία :

– Καλύτερη διαχείρηση δυσκολιών.

– Έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται ξανά για την ερωτική της
ζωή. 

– Περνάει χρόνο µε φίλους. 

– Παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες που βιώνει νιώθει ότι
µπορεί να τις αντιµετωπίσει. 

– Έχει ξεκινήσει τη συγγραφή βιβλίου.

Έκβαση ΙI
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Έκβαση ΙΙI: Μετρήσεις
Έναρξη θεραπείας Λήξη θεραπείας

SCL – 90 –R
Γ∆Σ 0,87 (Τ= 52)

ΣΘΣ 51
∆ΕΘΣ 1,53 (Τ= 49)

Κλίµακα κατάθλιψης =60.

SCL – 90 –R
Καµία από τις κλίµακες δεν

λαµβάνει κλινικά σηµαντική τιµή.

ΒΑΙ
23 µέτριο άγχος.

ΒΑΙ
10 ελάχιστα επίπεδα άγχους.

BDI
24 ελαφριά κατάθλιψη.

BDI
16 ελαφρότατη κατάθλιψη.



Ευχαριστώ

για την προσοχή σας!
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